
O  Κωνςταντίνοσ Σοφ. Σφλώμοσ, κατάγεται από το Βόλο και γεννικθκε ςτθν Ακινα, ςτθ μζςθ του 20ου 

αιώνα. Δθμοτικό, πιγε ςτο Βυηάντιο (Παγκράτι) και γυμνάςιο (τότε, μαηί με λφκειο) ςτο Βαρβάκειο 

(Εξάρχεια). Φοίτθςε ςτο Τμιμα Χθμείασ Α.Π.Θ και ςτο Χθμικό του Ε.Κ.Π.Α, από το οποίο  αποφοίτθςε 

το 1971. Αφοφ εκπλιρωςε τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεώςεισ, ςυνζχιςε τισ  ςπουδζσ του ςτο Imperial 

College του Πανεπιςτθμίου του Λονδίνου. Το κζμα τθσ Διδακτορικισ του διατριβισ ιταν «Σφνκεςθ και 

μελζτθ τθσ δραςτικότθτασ ειδικών αντικαρκινικών ενώςεων» με κακθγθτζσ του, τον Derek H. Barton 

(Nobel Χθμείασ, επικεφαλισ Τομζα Οργανικισ χθμείασ ) – D.I.C και τον  Leonard N. Owen (επικεφαλισ 

Τομζα Κυτταροτοξικών ουςιών) -Ph.D.  Μετά το Διδακτορικό δίπλωμα   εξειδικεφτθκε εργαηόμενοσ 

(Post doc) ςε κζματα Bιοχθμείασ και Τοξικολογίασ τροφίμων ςτα Πανεπιςτιμια Στοκχόλμθσ 

(Arrheniuslaboratoriet) και Μπορντώ (I.S.T.A.B), και ωσ επιςκζπτθσ Κακθγθτισ ςτο Department of 

Nutritional Sciences του Πανεπιςτθμίου τθσ Καλιφόρνιασ - U.C. Berkeley (1982-83) και το Τμιμα 

Χθμείασ και Τεχνολογίασ Τροφίμων του University of Applied Sciences – FH Trier (1995-96). 

 Εργάςτθκε ωσ ςτζλεχοσ φαρμακευτικισ βιομθχανίασ (BRISTOL), ωσ ερευνθτισ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ 

Αγροτικισ Ζρευνασ (Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ τροφίμων) και ωσ ειδικόσ επιςτιμονασ τθσ Αγροτικισ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (Δνςθ Γεωργ. Βιομθχανιών και Εκπαιδευτικό Κζντρο).  Το 1989 απζκτθςε τθν 

άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Οινολόγου (Γ.Π.Α). Ωσ Κακθγθτισ του Τ.Ε.Ι Ακινασ (μετζπειτα 

Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ) από το 1993 μζχρι το 2016, αςχολικθκε με τθν Εκπαίδευςθ, τθν Ζρευνα 

και τθν Δια Βίου μάκθςθ ςε αντικείμενα αντίςτοιχα τθσ ειδικότθτάσ του. Στα πλαίςια των ερευνθτικών 

και εκπαιδευτικών του κακθκόντων, ςυνεργάςτθκε – ωσ Ιδρυματικόσ υπεφκυνοσ ι/και Συντονιςτισ  

προγραμμάτων - με δεκάδεσ Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, παρουςιάηοντασ αποτελζςματα αυτών , με 

διαλζξεισ και ςυμμετοχζσ ςε παγκόςμια ςυνζδρια του Αγροδιατροφικοφ Τομζα. 

Είναι ςυγγραφζασ πολλών επιςτθμονικών βιβλίων και άρκρων περί τθ Χθμεία και γενικότερα τθν 

Επιςτιμθ/Τεχνολογία των τροφίμων, τθ Διατροφι, ειδικότερα δε τθ Διατροφικι Τοξικολογία και τθν 

Ανάπτυξθ Υγιεινών-Καινοτομικών τροφίμων, όπου κατζχει δφο Διπλώματα Ευρεςιτεχνίασ. Για τθ γ-

ακτινοβόλθςθ τροφίμων και για τθ χριςθ φυςικών αντιοξειδωτικών - ιπποφαοφσ ςτο κραςί (αντί 

κειωδών αλάτων). Ζχει δεκάδεσ δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά Περιοδικά και Πρακτικά 

Συνεδρίων, με ανάλογεσ ετεροαναφορζσ ςτο ερευνθτικό και ςυγγραφικό του ζργο. Αςχολικθκε με τθν 

οργάνωςθ και ςυντονιςμό διεκνών ςυνεδρίων και επιςτθμονικών forums, λειτουργώντασ ςυγχρόνωσ 

και ωσ κριτισ αναλόγων δθμοςιεφςεων - άρκρων. Συμμετείχε επίςθσ ςτθ Διοίκθςθ πολλών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  όπωσ: το Τμιμα Τεχνολογίασ Τροφίμων (Διευκυντισ Τομζα) και θ Επιτροπι 

Ερευνών του Τ.Ε.Ι-Α (Ιδρυματικόσ υπεφκυνοσ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), το Βαρβάκειο Κδρυμα, θ 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και θ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, το Εκνικό Κδρυμα Νεότθτασ, το Επιςτθμονικό Τμιμα Τροφίμων τθσ Ζνωςθσ 

Ελλινων Χθμικών,  θ Federation of European Chemical Societies κ.ά. Ωσ Ομότιμοσ πλζον Κακθγθτισ του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ ςυνεχίηει το ερευνθτικό και ςυγγραφικό του ζργο ενώ – παράλλθλα -  

αςχολείται με τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ αντιςτοίχων δραςτθριοτιτων του Αγροδιατροφικοφ 

Τομζα, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.                                                                          ksflomos@uniwa.gr  
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